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Grupo SARSTEDT
Crescimento é sinónimo de progresso

*UXSR6$567('7$HPSUHVDş)XQGD×ÊRH+LVWĂULD
Crescimento é sinónimo de progresso
'HVGHDIXQGD×ÊRGDHPSUHVDHPTXHRWHPDGRSURJUHVVRWHPVLGRDSULQFLSDOSULRULGDGH+RMH
o Grupo SARSTEDT tornou-se numa empresa global, com 13 unidades de produção na Europa, América
do Norte e Austrália, com 2.600 colaboradores. Durante décadas, a investigação e o desenvolvimento de
SURGXWRVXWLOL]DQGRWHFQRORJLDVLQRYDGRUDVHRFRQVWDQWHGLÈORJRFRPRFOLHQWHWÝPVLGRIDWRUHVGHFLVLYRVQD
consolidação da nossa atual posição no mercado como fornecedor principal nos produtos de laboratório e de
diagnóstico.

4XDOLGDGHGHXPDVĂIRQWHşGHVGHDFRQFHSWXDOL]D×ÊRGRSURGXWRDWÜDR
cliente
Desde o desenvolvimento ate à produção e vendas - todos os serviços vêm de uma única fonte.

Desenvolvimento
2GHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVRULHQWDGRVSDUDXPDIÈFLOXWLOL]D×ÊRÜHIHWXDGRXWLOL]DQGRDVPDLVUHFHQWHV
WHFQRORJLDVHPHVWUHLWRGLÈORJRFRPXWLOL]DGRUHVQRQRVVRFHQWURGHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVGHVGHD
LGHLDLQLFLDODWÜDRSURGXWRıQDO

Produção
0DLVGHGRVSURGXWRVGRQRVVRSRUWIĂOLRVÊRSURGX]LGRVHPXQLGDGHVIDEULVSUĂSULDVQD$OHPDQKDHQR
HVWUDQJHLURXWLOL]DQGRHTXLSDPHQWRGHWHFQRORJLDDYDQ×DGD

Qualidade
O uso dos nossos produtos diretamente nos pacientes, assim como em laboratórios de investigação e
desenvolvimento, exige a garantia de um elevado padrão de qualidade. Asseguramos essa exigência através
no nosso moderno sistema integrado de gestão da qualidade, em conformidade com a norma
EN ISO 13485.

Vendas
2*UXSR6$567('7FRPHUFLDOL]DVHXVSURGXWRVHPSDìVHVDWUDYÜVGDVVXDVSUĂSULDVRUJDQL]D×ĄHVGH
YHQGDVFRPUHSUHVHQWDQWHVGHYHQGDVLQWHUQRV(PPXLWRVRXWURVSDìVHVRPHUFDGRÜVHUYLGRDWUDYÜV
distribuidores experientes.
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S-Monovette®
O sistema de colheita de sangue moderno

S-Monovette® – A revolução na colheita de sangue
Sistema aberto

Técnica de aspiração

Sistema fechado

Técnica de vácuo

em

Um sistema – duas técnicas
combinadas na S-Monovette®

✓
✓
✓
✓

Aplicável a qualquer veia
Ótima qualidade da amostra
Económico
Seguro

O foco está nas pessoas

6

7

6HJXUDQ×D6LVWHPÈWLFDş2VLVWHPDĲH[ìYHO
O foco está nas pessoas

S-Monovette® – Técnica de aspiração e de vácuo
Técnica de aspiração

A tendência para o envelhecimento da população gera exigências muito especiais na prestação dos cuidados
PÜGLFRV(VWDVH[LJÝQFLDVWDPEÜPHVWÊRUHODFLRQDGDVFRPDFROKHLWDGHVDQJXHXPDYH]TXHDVFRQGL×ĄHV
IUÈJHLVGDVYHLDVHVWÊRDWRUQDUVHFDGDYH]PDLVFRPXQVHVSHFLDOPHQWHQDVSHVVRDVPDLVLGRVDV$FROKHLWD
GHVDQJXHWDPEÜPSRGHVHUFRPSOLFDGDQDVFULDQ×DVFRPYHLDVH[WUHPDPHQWHVHQVìYHLV$60RQRYHWWH®
fornece a resposta com a sua variedade de técnicas de colheita num único sistema. De acordo com a
FRQGL×ÊRGDYHLDRXWLOL]DGRUSRGHRSWDUSHODWÜFQLFDGHDVSLUD×ÊRRXDWÜFQLFDGHYÈFXR

1. Imediatamente antes da punção coloque a
S-Monovette® na agulha de segurança, encaixando-a
suavemente e rodando no sentido horário.
Puncione a veia.

2. Puxe lentamente o êmbolo de modo a criar um suave
ĲX[RGHVDQJXH4XDQGRÜHIHWXDGDXPDFROKHLWD
PěOWLSODLQWURGX]DDVUHVWDQWHV60RQRYHWWH® na
agulha de segurança, procedendo à colheita conforme
o procedimento descrito anteriormente.
Está comprovado que 49,1%* de todos os pacientes são
3. Retire a S-Monovette® da agulha de segurança,
desencaixando-a suavemente rodando no sentido
anti-horário. A agulha de segurança permanece na
veia. Retire em seguida a agulha da veia.

• menores de 5 anos de idade ou
• mais de 65 anos de idade.
*Deutsche Krankenhausgesellschaft Zahlen, Daten, Fakten 2011
1ěPHURVGDGRVHIDFWRVGHGD)HGHUD×ÊR+RVSLWDODU$OHPÊ






4. Para transporte e centrifugação, dever-se-à trancar o
êmbolo na base da S-Monovette®, quebrando-o em
seguida.

Isto demonstra a importância de uma colheita de sangue suave de
modo a obter resultados ótimos da amostra.
C
Crack!

Técnica de vácuo
Técnica de aspiração
1. Recomendamos o uso da primeira S-Monovette®FRPRSULQFìSLRGH
aspiração, para que a colheita de sangue inicie suavemente.
3X[HSDUDWUÈVRÝPERORHı[HRÇEDVHGD60RQRYHWWH®SURGX]LQGR
vácuo imediatamente antes da colheita de sangue.
A haste deverá ser removida.

...a técnica de colheita suave para a rotina da colheita de sangue
A técnica de aspiração é a técnica de colheita suave para todas as condições das veias. Evita o colapso até
PHVPRQDVYHLDVPDLVVHQVìYHLV

Cra
Crack!

2. ,QWURGX]DD60RQRYHWWH®QDDJXOKDGHVHJXUDQ×DDJXOKD0XOWLĲ\GH
VHJXUDQ×DTXHMÈVHHQFRQWUDSRVLFLRQDGDQDYHLDı[DQGRDFRP
XPDURWD×ÊRQRVHQWLGRKRUÈULR$JXDUGHTXHRĲX[RGHVDQJXH
SDUH3DUDUHDOL]DUFROKHLWDVPěOWLSODVUHSLWDRSURFHGLPHQWRFRQIRUPH
descrito anteriormente.




Técnica de vácuo

3. )LQDOL]DGRRSURFHVVRGHFROKHLWDGHVDQJXHUHWLUHDěOWLPD
S-Monovette®GDDJXOKDGHVHJXUDQ×DDJXOKD0XOWLĲ\® de segurança,
e em seguida retire a agulha da veia.

VHQHFHVVÈULRHVWÈVHPSUHGLVSRQìYHOXPYÈFXRŗIUHVFRŘ
Uma vantagem especial da técnica de vácuo do S-Monovette®ÜRYÈFXRŗIUHVFRŘFULDGRLPHGLDWDPHQWHDQWHV
GDFROKHLWDGHVDQJXH'HVWDIRUPDJDUDQWHTXHXPYROXPHH[DWRGHHQFKLPHQWRVHMDDOFDQ×DGRFRPRÜR
caso da técnica de aspiração.
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S-Monovette® – Argumentos convincentes de um sistema seguro
Controlo visual de uma punção venosa bem sucedida
Com a técnica de aspiração, a primeira gota de sangue que entra imediatamente na S-Monovette®, no caso
de uma punção venosa de sucessoSHUPLWHDRXWLOL]DGRUYHULıFDUVHDYHLDIRLSXQFLRQDGD

Agulha de segurança – segurança na colheita de sangue 3URQWDDXWLOL]DU
Sempre um sistema pré-acoplado
A agulha de segurança está sempre pronta a utilizar e não precisa
de ser acoplada no adaptador de agulhas.

Punção segura
...mesmo em veias em condições frágeis, devido ao ângulo plano
de punção.

Dispositivo de segurança da agulha
ha de
segurança
A dispositivo de segurança especial da agulha
a de segurança
SHUPLWHTXHRXWLOL]DGRUWHUPLQHDFROKHLWDGHVDQJXHHP
HVDQJXHHP
segurança, bloqueando a agulha no dispositivo
tivo de
segurança. Em seguida, é colocado num contentor
ontentor
de corto-perfurantes.

$JXOKD0XOWLĲ\® de segurança – segurança
egurança em veias
em condições frágeis
S-Monovette®HDJXOKDGHVHJXUDQ×DDJXOKD0XOWLĲ\® de segurança
Uma conexão segura

10

Manuseamento do dispositivo de segurança com uma só mão, adaptador
SUÜDFRSODGRPDWHULDOHHPEDODJHPRSWLPL]DGRV
2DGDSWDGRUGDDJXOKD0XOWLĲ\®GHVHJXUDQ×DMÈ
JXUDQ
DQ×DMÈ
se encontra pré-acoplado e forma uma unidade
u
SURQWDDXWLOL]DU$HPEDODJHPGHDJXOKDV
OKD
DV
0XOWLĲ\® de segurança e o material do tub
tubo
bo estão
perfeitamente alinhados com os requisitos
equisitoss de
colheita de sangue e para posterior
rior desca
descarte
arte num
contentor de corto-perfurantes.
s. O manuseamento
manusea
amento
com uma só mão do dispositivo
tivo de segurança
seguran
nça
GDDJXOKD0XOWLĲ\® de segurança
urança oferece
ce
e
o máximo conforto no trabalho.
abalho.
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S-Monovette® – Argumentos convincentes de um sistema seguro
%HQHIìFLRVHFRQĂPLFRVQDXWLOL]D×ÊRGDVDJXOKDVGHVHJXUDQ×D

Redução de custos associada a uma diminuição da incidência de hemólise

No sistema S-Monovette®, 330 agulhas de Segurança podem ser descartadas num contentor de cortoperfurantes Multi-Safe. Para a eliminação no sistema de vácuo, para o mesmo número de agulhas, são
necessárias aproximadamente 5 vezes mais contentores de corto-perfurantes. O sistema S-Monovette® tem,
portanto, custos com a eliminação muito menores. Para além dos efeitos positivos em termos de custos,
também garante um menor impacto ambiental.

(VWXGRV GHPRQVWUDPTXHXPDDVSLUD×ÊRVXDYHGDDPRVWUDSRVVìYHOTXDQGRVHXWLOL]DXPD60RQRYHWWH®,
SHUPLWHREWHUWD[DVGHKHPĂOLVHPDLVEDL[DVGRTXHTXDQGRVHXWLOL]DPVLVWHPDVGHYÈFXR2VYDORUHV
laboratoriais são distorcidos , especialmente em amostras fortemente hemolisadas, e podem exigir um nova
colheita. O sistema S-Monovette®SRGHUHGX]LUDWD[DGHKHPĂOLVHRTXHSURSRUFLRQDYDQWDJHQVGHFLVLYDV

S-Monovette
vette®

✓
✓
✓

Sistema de vácuo

Redução do tempo e despesas com pessoal
Redução dos custos com material
Nenhum custo adicional com reagentes

Amostra sem hemólise

1 caixa = 330 agulhas

Amostra gravemente hemolisada

1 cai
caixa = 70 agulhas
s
/LSSLHWDO&OLQ%LRFKHPşŕ3UHYHQWLRQRIKHPRO\VLVLQEORRGVDPSOHVFROOHFWHGIURPLQWUDYHQRXVFDWKHWHUVŖ
 +H\HUHWDO&OLQ%LRFKHPşŕ(ĳHFWLYHQHVVRISUDFWLFHVWRUHGXFHEORRGVDPSOHKHPRO\VLVLQ('V$ODERUDWRU\PHGLFLQHEHVWSUDFWLFHVV\VWHPDWLF
 UHYLHZDQGPHWDDQDO\VLVŖ
 /LSSLHWDO%LRFKHPLD0HGLFD  şŕ&ULWLFDOUHYLHZDQGPHWDDQDO\VLVRIVSXULRXVKHPRO\VLVLQEORRGVDPSOHVFROOHFWHGIURPLQWUDYHQRXVFDWKHWHUVŖ
 2QJHWDO$P-0HGHşHŕ5HGXFLQJ%ORRG6DPSOH+HPRO\VLVDWD7HUWLDU\+RVSLWDO(PHUJHQF\'HSDUWPHQWŖ

Embalagem
em
• (PEDODJHPGHFDUWÊRGHIÈFLOXWLOL]D×ÊRSDUDXPDHOLPLQD×ÊRDPLJDGRDPELHQWH

S-Monovette®FRPYROXPHGDDPRVWUDUHGX]LGRş9DQWDJHQVSDUDRSDFLHQWH

M

• 3HUGDGHVDQJXHVLJQLıFDWLYDPHQWHUHGX]LGDQRGLDJQĂVWLFRODERUDWRULDO

en

• Redução da taxa de anemia de origem hospitalar

Volume de resíduos
5 x superior
para embalagem de sistema de vácuo

os é ma

• Melhor resultado para o paciente
Gasimetria
Standard

5HGX]LGR

Soro-gel
Standard

EDTA

5HGX]LGR

Standard

5HGX]LGR

Citrato

Citrato PBM

Standard

5HGX]LGR

O!
NOV

✓
2,0 ml
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i

s

• A caixa de cartão plana dobrável usada para a S-Monovette®UHGX]VLJQLıFDWLYDPHQWHRYROXPHGHUHVìGXRV

erdas d
sp
e
da

Fim

Patient Blood Management (PBM)

e
ngu
sa

• (FRQRPL]DHVSD×RGHDUPD]HQDPHQWRFRPDHPEDODJHPFRPSDFWDGHXQLGDGHV

1,0 ml

✓
bPO

bPO

✓

✓
bPO

bPO

bPO

bPO
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S-Monovette®
Variedade nas dimensões e preparação

S-Monovette® – Códigos de cor Internacionais
Escolha do código de cor
1DQRUPD(1bUHFLSLHQWHVGHXVRěQLFRSDUDFROKHLWDGHDPRVWUDVGHVDQJXHYHQRVRKXPDQR
YHULıFDVHTXHQÊRH[LVWHDFRUGRLQWHUQDFLRQDOFRPUHOD×ÊRÇFRGLıFD×ÊRSRUFRUHV$6DUVWHGW
SRUWDQWRRIHUHFHRS×ÊRGHHVFROKDHQWUHRFĂGLJRGHFRUHVEDVHDGRQRŗFĂGLJRGD8(Ř%6
HRŗFĂGLJRGRV(8$ŘQD,62GHDFRUGRFRPDVVXDVQHFHVVLGDGHVHVSHFìıFDV
Baseado no
ŗcódigo da UEŘ
%6b

Baseado no
ŗcódigo dos EUAŘ
,62b

Soro (ativador de coagulação)
As S-Monovette® contêm grânulos de poliestireno revestidos com ativador de coagulação (silicato). Em
condições normais, este aditivo permite que o sangue coagule em 20 a 30 minutos para que a amostra
possa depois ser centrifugada.

Soro-Gel (ativador de coagulação)
Além dos grânulos, esta S-Monovette®FRQWÜPXPJHOGHSROLDFUìOLFRTXHGHYLGRÇVXDGHQVLGDGH
HVSHFìıFDIRUPDXPDFDPDGDHQWUHRFRÈJXORHRVRURDSĂVDFHQWULIXJD×ÊRHVHUYHWDPEÜPFRPR
EDUUHLUDGXUDQWHRWUDQVSRUWHHDUPD]HQDPHQWRGDDPRVWUD

3ODVPD3ODVPD*HO KHSDULQDOìWLR
$KHSDULQDFRPXPDFRQFHQWUD×ÊRPÜGLDGH,8POGHVDQJXHÜXWLOL]DGDFRPRDQWLFRDJXODQWHSDUDD
REWHQ×ÊRGHSODVPD$KHSDULQDÜDSOLFDGDQRVJUÉQXORVFRPRKHSDULQDOìWLRKHSDULQDVĂGLRRXKHSDULQD
DPĂQLD JHUDOPHQWH,8POGHVDQJXH RXDSUHVHQWDGDSXOYHUL]DGDHPIRUPDWRGHJRWìFXODV JHUDOPHQWH
19 IU/ml de sangue) na S-Monovette®.

+HPDWRORJLD ('7$SRWÈVVLFR
EDTA K3ÜSUÜGRVHDGRFRPRSUHSDUDGROìTXLGRQXPDFRQFHQWUD×ÊRPÜGLDGHPJGH('7$POGH
sangue. A S-Monovette® K2 gel além de EDTA (1.6 mg/ml de sangue), contém gel que oferece maior
segurança na separação entre o sangue e o plasma.

'HWHUPLQD×ÊRGDJOXFRVH ĲXRUHWR
A S-Monovette®SDUDGHWHUPLQD×ÊRGHJOXFRVHFRQWÜPĲXRUHWR PJPOGHVDQJXH FRPRLQLELGRUGD
glicólise e EDTA (1.2 mg/ml de sangue) como anti-coagulante.

Análise de coagulação (citrato de sódio)
Citrato pré-doseado com uma solução molar de 0.106 M, equivalente a 3.2% citrato tri-sódico, é o antiFRDJXODQWHGHHOHL×ÊRSDUDWRGRVRVHVWXGRVıVLROĂJLFRVGHFRDJXOD×ÊR SH[4XLFN3777=)LEULQRJÜQLR 
8PDGLOXL×ÊRGH SDUWHGHFLWUDWRSDUWHVGHVDQJXH WHPGHVHUREULJDWRULDPHQWHUHVSHLWDGD

Velocidade de sedimentação (citrato de sódio)
O citrato é preparado como uma solução molar de citrato trissódico de 0,106 para determinação de VS.
$SURSRU×ÊRGHPLVWXUDGH SDUWHGHFLWUDWRSDUWHVGHVDQJXH GHYHVHUVHJXLGDFRPSUHFLVÊR
O sistema S-Monovette® Sediplus® (método de Westergren) ou o sistema fechado S-Sedivette® (método
GH:HVWHUJUHQPRGLıFDGR SRGHPVHUVHOHFLRQDGRVSDUDGHWHUPLQDUD96

Escolha do código de cor
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Análises especiais
S-Monovette® ThromboExact

S-Monovette®+LUXGLQD

Pseudotrombocitopenia

Função dos trombócitos

A S-Monovette®7KURPER([DFWÜXWLOL]DGRSDUDH[FOXLUFRQWDJHQVSODTXHWÈULDVLQFRUUHWDV
devido à incompatibilidade do anticoagulante (como EDTA, citrato, heparina), também
referida como pseudo-trombocitopenia. A S-Monovette® ThromboExact (revestida
com um composto de magnésio) impede a formação de agregados plaquetários
HSHUPLWHTXHDFRQWDJHPUHDOGHSODTXHWDVVHMDGHWHUPLQDGDDWÜKRUDV
após a colheita de sangue.

A S-Monovette®+LUXGLQDIRLGHVHQYROYLGDHPFRQMXQWRFRPDHPSUHVD9HUXP
Diagnostica, agora conhecida como Roche Diagnostics, para medir a atividade dos
trombócitos usando o Multiplate® 0XOWLSOHSODWHOHWIXQFWLRQDQDO\VHU 
Ao contrário do citrato ou da heparina, a hirudina atua através da inibição
direta da trombina e permite o diagnóstico da função plaquetária no seu
HVWDGRQDWLYRxXWLOL]DGRSDUDPRQLWRUL]DUPHGLFDPHQWRVLQLELGRUHVGH
plaquetas durante o tratamento, bem como para detectar
ou excluir distúrbios da função plaquetária.

S-Monovette® para PFA 100
6FKXĳ:HUQHUHWDO%U-+DHPDWRO  ŕ(ĳHFWLYHHVWLPDWLRQRIFRUUHFWSODWHOHWFRXQWVLQ
SVHXGRWKURPERF\WRSHQLDXVLQJDQDOWHUQDWLYHDQWLFRDJXODQWEDVHGRQPDJQHVLXPVDOWŖ

Função dos trombócitos
A preparação da S-Monovette®3)$ WDPSÊRGHFLWUDWRDPROOS+
PROOS+ 
foi especialmente desenvolvida para os requisitos do sistema de medição
edição Siemens
+HDOWKLQHHUV3)$DıPGHSHUPLWLUXPDDQÈOLVHSUHFLVDGDIXQ×ÊRSODTXHWÈULD
SODTXHWÈULD

S-Monovette® +RPRFLVWHìQD=*HO
'HWHUPLQD×ÊRGDKRPRFLVWHìQD
8PHVWDELOL]DGRUHVSHFLDOPHQWHGHVHQYROYLGRPDQWÜPDFRQFHQWUD×ÊRGHKRPRFLVWHìQD
praticamente constante à temperatura ambiente sem centrifugação até 8 horas
após a colheita de sangue e até 96 horas se a centrifugação ocorrer dentro das
primeiras 8 horas, graças à barreira de gel formada entre o soro e o coágulo
de sangue.

/XW]HHWDO-/DE0HG  şŕ%OXWXQJV]HLWLQYLWURDP3)$®3UËDQDO\WLNEHLGHU
%OXWHQWQDKPH%OHHGLQJWLPHLQYLWURPHDVXUHGE\WKH3)$®V\VWHP3UHDQDO\WLFDOFRQGLWLRQVIRU
EORRGFROOHFWLRQŖ

S-Monovette® GlucoEXACT
Determinação precisa da glicose

'H*UDĳHWDO&&/0  şŕ(YDOXDWLRQRIEORRGFROOHFWLRQWXEHVVSHFLıFIRU
KRPRF\VWHLQHPHDVXUHPHQWŖ

S-Monovette® para a análises de metais
KHSDULQDOìWLR
Determinação de oligoelementos
®

A S-Monovette para análise de metais em combinação com uma agulha especial
S-Monovette® foi desenvolvido para investigar os oligoelementos mais comuns.
$KHSDULQDOìWLR 8,POGHVDQJXH ÜIRUQHFLGDSXOYHUL]DGDHPIRUPDGHJRWìFXODV
WìFXODV
V
FRPRRDQWLFRDJXODQWH(VWÊRGHıQLGRVRVVHJXLQWHVYDORUHVPÈ[LPRVHPEUDQFR
EUDQFR
FR
R
para o sistema composto pela agulha e S-Monovette®HPQJSRUVLVWHPD
PD

A S-Monovette® GlucoEXACT possui uma preparação inibidora de glicólise
FLWUDWRĲXRUHWRSDUDLQLEL×ÊRGLUHWDHVHJXUDGDJOLFĂOLVHHPFRQIRUPLGDGH
FRPÇVGLUHWUL]HVDOHPÊVVREUHGLDEHWHVJHVWDFLRQDOGD$VVRFLD×ÊR$OHPÊ
Ê
de Diabetes (DDG), bem como as normas alemãs de tratamento
(NVL) para Diabetes tipo 2. A S-Monovette®*OXFR(;$&7HVWDELOL]D
imediatamente a concentração de glicose até 48 h em
temperatura ambiente. O fator de correção para o cálculo
da concentração real de glicose de 1,16 deve ser levado em
consideração.
6DUVWHGW:KLWH3DSHU:LOOHWDOŕ6DUVWHGW60RQRYHWWH®*OXFR(;$&7ş$EORRGFROOHFWLRQGHYLFHIRUVWDELOL]LQJJOXFRVHOHYHOVIRUKRXUVŖ%RQHWWLHWDO
3ULPDU\FDUHGLDEHWHV  ŕ:KLFKVDPSOHWXEHVKRXOGEHXVHGIRUURXWLQHJOXFRVHGHWHUPLQDWLRQ"Ŗ<DJPXUHWDO-/DE0HG  
ŕ(ĳHFWLYHLQKLELWLRQRIJO\FRO\VLVLQYHQRXVZKROHEORRGDQGSODVPDVDPSOHVŖ

S-Sedivette®
Medição da velocidade de sedimentação do sangue
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A S-Sedivette® é um sistema fechado e higiénico para sedimentação
de sangue feito de plástico à prova de quebra. A medição da
velocidade de sedimentação ocorre diretamente nos tubos
de colheita.

+HLWODQGHWDO-7(0%şŕ%LRPRQLWRULQJRIWUDFHHOHPHQWVLQ
EORRGVDPSOHVIURPLQKDELWDQWVRIQRUWKHUQ*HUPDQ\E\,&3ş06Ŗ
ŕ&RPSDUDWLYHVWXGLHVRIWKH6DUVWHGW60RQRYHWWH® ESR and Sedivette® blood
VHGLPHQWDWLRQV\VWHPVDQGWKH6HGLSOXV® S 200 and S 2000 measuring
LQVWUXPHQWVŖ
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$QÈOLVHGHJDVHVVDQJXìQHRV
Colheita de amostras capilares e acessórios

Sistemas de colheita de amostra arterial,
venosa e capilar

5HVXOWDGRVGHPHGL×ÊRıÈYHLV

A escolha da técnica de colheita
permite a colheita de sangue segura
e higiénica - para cada paciente
e cada aplicação.

O plástico especial de baixa permeabilidade ao gás e o revestimento de
heparina balanceada com Ca garantem resultados corretos de medição.
8PWUDWDPHQWRGHVXSHUIìFLHHVSHFLDOSHUPLWHTXHRVFDSLODUHVVHMDP
rapidamente preenchidos. A amostragem é facilitada e o risco de
FRDJXOD×ÊRÜUHGX]LGR

Colheita segura
2SOÈVWLFRÇSURYDGHTXHEUDHYLWDOHVĄHVHLQIHF×ĄHVGRXWLOL]DGRU

Colheita de amostra venosa e arterial
A Monovette®GHJDVLPHWULDHVWÈGLVSRQìYHOQDVRS×ĄHVGHHPOSDUDFROKHLWDGHVDQJXHYHQRVRH
arterial. O uso de heparina balanceada com Ca2VLJQLıFDTXHRVVLVWHPDVWDPEÜPVÊRDGHTXDGRVSDUDD
LQYHVWLJD×ÊRGHHOHWUĂOLWRV$KHSDULQDYHPQXPDGRVHOìTXLGDQD0RQRYHWWH® de gasimetria. Isto garante a
mistura rápida e ótima do sangue com o anti-coagulante.

Tampas de Libertação Rápida
Diferentes tamanhos das tampas de libertação rápida ga
garantem
arantem a vedação
correta e segura de capilares com diferentes diâmetros
os externos.
e

*UXEHUHWDO&LQ&KLP$FWDŕ+HSDULQUHOHDVHLVLQVXĴFLHQWLQV\ULQJHVZLWKSODWHOHWVDVKHSDULQVRXUFHŖ

$JLWDGRUHVHìPDQV
2ìPDQHPIRUPDGHVLQRDQWLGHUUDSDQWHTXHPRYHD
limalha de agitação para frente e para trás dentro do capilar,
é a escolha perfeita para garantir a mistura ideal do material
da amostra com o anti-coagulante.

2S×ÊRGHbPO
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2S×ÊRGHbPO

A Monovette® para gasimetria
WDPEÜPHVWÈGLVSRQìYHOFRP
adaptador de membrana
pré-acoplado!
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S-Monovette Pediátrica
0HQRUGHVFRQIRUWRSRVVìYHOSDUDRSDFLHQWHJUD×DVDRUHGX]LGRYROXPH
de amostra

S-Monovette®şbPO
Exigências especiais na pediatria
O sistema de colheita de sangue para exigências
individuais na pediatria
$FROKHLWDGHVDQJXHHPSHGLDWULDFRORFDJUDQGHVH[LJÝQFLDVQRVSURıVVLRQDLVHQRV
RV
VLVWHPDVGHFROKHLWD$VHQVLELOLGDGHGRVPRGHUQRVVLVWHPDVGHDQÈOLVHSHUPLWHUHGX]LU
GX]LU
RYROXPHGHDPRVWUDQHFHVVÈULRSDUDUHDOL]DUH[WHQVRVH[DPHVGHURWLQD
Devido ao seu formato especial, com dimensões menores e um volume nominal menor,
enor,
a S-Monovette® é uma maneira ideal de atender às rigorosas exigências pediátricas.
s.

Técnica de aspiração
$SRVVLELOLGDGHGHUHDOL]DUXPDFROKHLWDGHVDQJXHVXDYHDWUDYÜVGDWÜFQLFDGH
VXDYHDWUDYÜVGDWÜFQLFDGH
aspiração (ver página 9), torna a S-Monovette® para
a pediatria a solução ideal
SDUDDVYHLDVVHQVìYHLVGRVGRHQWHVSHGLÈWULFRV

bPO

Tubo de suporte
Dispomos de um tubo de suporte especial, para a
S-Monovette® Pediátrica que permite a adaptação a
WRGRVRVVLVWHPDVGHDQÈOLVHHFHQWUìIXJDVFRPXQV

Exigências especiais na pediatria
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Agulhas Neonatais e microtubos preparados
A colheita de sangue delicada em recém-nascidos e prematuros
A nova agulha neonatal elimina o procedimento
anteriormente problemático de quebrar a
ponta Luer das agulhas Luer. O formato
foi especialmente adaptado às exigências
de punções venosas em recém-nascidos
e bebés prematuros. A pega estriada
VLJQLıFDTXHDPLFURDJXOKDHVWÈVHJXUDQD
mão e pode ser girada em 360 ° com um
ótimo manuseamento. Graças à qualidade
FRPSURYDGDGDDJXOKDHÇDEHUWXUDGHVDìGD
H[SRVWDRVDQJXHSRGHĲXLUGHIRUPDĂWLPDH
JRWHMDUOLYUHPHQWH

Microtubos preparados
0LFURWXERVSUHSDUDGRVTXHXWLOL]DPRSULQFìSLRGDFROKHLWDSRUJUDYLGDGHVÊRLGHDLVHPFRPELQD×ÊRFRPDV
agulhas neonatais para colheita de sangue em crianças ou bebés prematuros.
2EDL[RYROXPHQRPLQDOHDVSHTXHQDVGLPHQVĄHVGHVWHVPLFURWXERVID]HPGHOHVDVROX×ÊRSHUIHLWDSDUD
HVWHWLSRGHFROKHLWDGHVDQJXH(QFRQWUDVHGLVSRQìYHOXPDJUDQGHJDPDGHSUHSDUD×ĄHVGLIHUHQWHV

Microtubos com tampas de pressão
As tampas de pressão acopladas tornam os microtubos perfeitos para a
operação com uma só mão. A etiqueta transparente permite um controlo ótimo
GRQìYHOGHHQFKLPHQWRGXUDQWHDFROKHLWDGHVDQJXH2VPLFURWXERVWDPEÜP
HVWÊRGLVSRQìYHLVFRPXPDHWLTXHWDGHSDSHO

Agulha neonatal – ótimo
o manuseamento
HĲX[RVDQJXìQHR

Microtubos com tampa de rosca

8WLOL]D×ÊRVLPSOHV
Uma pega estriada, permite uma punção simples e segura, enquanto
TXHXPPLFURWXERDGHTXDGRHVWÈGLVSRQìYHOSDUDDFROKHLWDGHVDQJXH

$WDPSDGHURVFDH[WUHPDPHQWHVHJXUDFRP25LQJHPFRQMXQWRFRP
o microtubo de polipropileno estável, tornam o microtubo com tampa de
URVFDXPSURGXWRLGHDOSDUDWUDQVSRUWHHDUPD]HQDPHQWR
(QFRQWUDVHGLVSRQìYHOXPDWDPSDGHURVFDFRPXPDPHPEUDQDFRPR
uma alternativa para adaptação direta aos analisadores.

Tubo de suporte
(QFRQWUDVHGLVSRQìYHOXPWXERGHVXSRUWHHVSHFLDOSDUDRVPLFURWXERV
preparados, o que permite uma adaptação a todos os sistemas de análise e
FHQWUìIXJDVFRPXQV
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Adaptadores e acessórios para uma colheita de sangue segura
Tampa com código de cores

Seraplas® V

$VWDPSDVGHYÈULDVFRUHVSRGHPVHUXVDGDVSDUDFRGLıFDUDPRVWUDV67$7GD
DPEXOÉQFLDGDXQLGDGHGHWHUDSLDLQWHQVLYDFLUXUJLDRXSDUDRWLPL]DUDRUJDQL]D×ÊRGR
ODERUDWĂULR2FĂGLJRGHFRUHVFODURSHUPLWHTXHHOHVVHMDPLPHGLDWDPHQWHDWULEXìGRV
e processados rapidamente no laboratório.

2ıOWURGDYÈOYXOD6HUDSODV® V permite a separação clara do soro/plasma
HGDVFÜOXODVVDQJXìQHDVDSĂVDFHQWULIXJD×ÊR

Adaptador de membrana
O adaptador de membrana permite a adaptação segura de uma agulha S-Monovette®
HGDDJXOKD0XOWLĲ\® a um sistema Luer.

+DHPR'Lĳ®
2+DHPR'Lĳ® é para adaptar à S-Monovette®SDUDSURGX]LUHVIUHJD×RVGHVDQJXH
A S-Monovette® permanece fechada de forma segura desde a colheita de sangue até a produção
GRHVIUHJD×R2+DHPR'Lĳ® também garante o uso moderado de sangue e um excelente
HVIUHJD×RSDUDUHVXOWDGRVGHDQÈOLVHVıÈYHLV

Adaptador Múltiplo
2DGDSWDGRUPěOWLSORHVWÈGLVSRQìYHOQDVYHUVĄHV/XHUH/XHU
Lock. Permite uma conexão entre a S-Monovette® e todos os
sistemas Luer, como cateteres intravenosos e válvulas de três
vias.

$GDSWDGRUSDUD+HPRFXOWXUD
2DGDSWDGRUSDUDKHPRFXOWXUDHVWÈGLVSRQìYHOQDVYHUVĄHV8QLYHUVDOH(VWUHLWD
VWUHLWD
permitindo o enchimento de frascos de hemocultura comuns com gargalo
lo largo e/ou
u
HVWUHLWR(PVHJXLGDDFROKHLWDGHVDQJXHSRGHVHUUHDOL]DGDQRUPDOPHQWHXWLOL]DQGR
QWHXWLOL]DQGR
R
a S-Monovette®.
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Garrote
O garrote permite a colheita segura de sangue devido ao seu prático
PDQXHDPHQWRFRPXPDVĂPÊR7DPEÜPHVWÈGLVSRQìYHOFRPRXPSURGXWR
isento de látex.

Garrote descartável
2JDUURWHGHVFDUWÈYHOPLQLPL]DRULVFRGHLQIHF×ÊRFUX]DGDHTXDLVTXHULQIH×ĄHV
ĄHV
nosocomiais.
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Equipamentos Sarstedt

Resumo da gama completa de equipamentos

Soluções de sistema para um ótimo processamento de amostras

Automação laboratorial

A Sarstedt oferece uma vasta gama de equipamentos de pré e pós-análise. As soluções de sistema descritas
abaixo fornecem uma visão geral inicial do nosso portfólio de equipamentos. Por favor, visite nosso site
www.sarstedt.com para mais informações.

A Sarstedt oferece uma ampla gama de sistemas
de automação, desde o Etiquetador de Tubos précolheita de sangue até equipamentos de pré e pós
análise. Dependendo do tamanho do laboratório e
da tarefa, pode escolher entre uma variedade de
VROX×ĄHVLQGLYLGXDOL]DGDVGHVGHUHFDSVXODGRUHV
descapsuladores até grandes distribuidores
modulares de amostras.

&HQWUìIXJDV
Nos laboratórios médicos modernos, a qualidade dos resultados da análise
ÜFULWLFDPHQWHGHSHQGHQWHGDTXDOLGDGHGDSUÜDQÈOLVH$VQRVVDVFHQWUìIXJDV
compactas e económicas permitem a centrifugação direta no local onde o sangue
é colhido.

Sistemas de determinação de Velocidade de
sedimentação do sangue
2VVLVWHPDVGHPHGL×ÊRDXWRPÈWLFDHPFRQMXQWRFRPR
sistema de sedimentação de sangue S-Sedivette® permitem
DGHWHUPLQD×ÊRıÈYHOHVHJXUDGD96HQTXDQWRRYLVRU
multifuncional digital facilita a leitura dos valores medidos.

Agitadores
8PDJDPDGHGLIHUHQWHVDJLWDGRUHVHQFRQWUDVHGLVSRQìYHOSDUDSUHSDUDUDPRVWUDV
dos vários recipientes de amostra.
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Colheita de sangue capilar
As exigências individuais determinam o desenvolvimento dos
nossos sistemas de colheita de sangue capilar

Colheita de sangue capilar
$LQGLYLGXDOLGDGHH[LJHVLVWHPDVĲH[ìYHLV
([LJÝQFLDVLQGLYLGXDLVSDUDFROKHLWDGHVDQJXHFDSLODUIRUDPXPIDWRUFUìWLFRQRGHVHQYROYLPHQWR
dos nossos sistemas de colheita de sangue capilar. Os requisitos para a colheita de sangue entre
os diferentes grupos de pacientes - crianças, adultos e pacientes geriátricos - exigem sistemas
GHFROKHLWDIXQFLRQDLVHĲH[ìYHLV
$6DUVWHGWHQFDUDHVWHGHVDıRFRPRVLQRYDGRUHVVLVWHPDVGHFROKHLWDGHVDQJXHFDSLODU
Microvette®, Multivette® e Minivette®.

Comprove a nossa perfeita
adaptação às suas necessidades.

$LQGLYLGXDOLGDGHH[LJHVLVWHPDVĲH[ìYHLV
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Microvette®
2VLVWHPDGHFROKHLWDGHVDQJXHFDSLODUGHIÈFLOXWLOL]D×ÊR

Microvette® 300/500

Microvette® 100/200

2VWXERVVÊRLGHDLVFRPRWXERVGHJRWHMDPHQWRDOÜPGHVHUHPLGHDLVSDUDDFROKHLWDGH
sangue capilar, onde todo o bordo da colheita pode ser usado. O formato especial
do tubo interno cónico da Microvette® 300 permite uma boa mistura, mesmo de
pequenas quantidades de sangue.

Dependendo das necessidades, a Microvette®HQFRQWUDVHGLVSRQìYHOFRPXPDIRUPDFLOìQGULFDRX
GULFDRX
FĂQLFDGRWXERLQWHUQRHXPDJDPDGHYROXPHVGHHƐO8PFDSLODUHQGWRHQGSDUDFROKHLWDGH
WDGH
VDQJXHMÈVHHQFRQWUDSUÜPRQWDGRHPDPEDVDVYHUVĄHV
A Microvette®RIHUHFHWRGRVRVEHQHIìFLRVGHXPVLVWHPDGHFROKHLWDGHVDQJXH
FDSLODUPRGHUQR

• 2FDSLODUSUÜPRQWDGRSDUDFROKHLWDGHVDQJXHFRPEDVHQRSULQFìSLRŗHQGWRHQGŘ
• Também indicado para a colheita sem capilar
• $IRUPDHVSHFLDOGDWDPSDSHUPLWHXPDDEHUWXUDIÈFLOHUHGX]RHIHLWRGHDHURVVRO
• As tampas de libertação rápida com código de cores e a etiqueta asseguram a
LGHQWLıFD×ÊRGDSUHSDUD×ÊRHFRQWUROHGRYROXPH
®

• A Microvette 100/200 é fornecida numa prática embalagem StackPack

A Microvette®GHVWDFDVHSHODVVHJXLQWHVYDQWDJHQV

• $HVFROKDHQWUHWXERVLQWHUQRVFRPXPYROXPHGHbƐORXbƐO
com a respetiva graduação

• 2IRUPDWRHVSHFLDOGDWDPSDIDFLOLWDDDEHUWXUDHUHGX]RHIHLWRGH
aerossol

• 2H[WHULRUFLOìQGULFRGRWXERÜLGHDOSDUDHWLTXHWDVGHFĂGLJRGHEDUUDV
e de pacientes

• Para evitar trocas acidentais ou perdas, a tampa pode ser encaixada
no fundo do recipiente durante a colheita de sangue

O tubo interno cónico da
Microvette® 300 alcança um ótimo
sobrenadante de soro e plasma
para a pipetagem, mesmo com
pequenas quantidades de sangue.

2I
2IRUPDWRHVSHFLDOGDWDPSDUHGX]
oe
efeito de aerossol ao abrir e
garante um fecho seguro.
gar

Todas
T
as Microvette® estão
HWLTXHWDGDVFRPRSUD]RGH
validade e o número do lote.

Microvette® CB 200 VS
Manuseamento da Microvette® 100/200 e Microvette® 300/500
Microvette®şFROKHLWDGHVDQJXHFRPFDSLODUŗHQGWRHQGŘRXFRPRERUGRGHFROKHLWD
Microvette® 300/500 – colheita de sangue com o bordo de colheita

A Microvette® CB 200 VS é ideal para medir a velocidade de sedimentação do sangue
e
capilar. A Microvette® CB 200 VS, pré-doseada com citrato, contém uma tampa fechada
ada
a
com um capilar de colheita montado (end-to-end) e um capilar de sedimentação.
Desempenho semelhante quando comparado com o método Westergren. O baixo
YROXPHGHFROKHLWDGHƐOJDUDQWHRPìQLPRGHVFRQIRUWRSDUDRSDFLHQWH
O suporte de VS com painel graduado e 10 estações
GHPHGL×ÊRÜSURMHWDGRHVSHFLıFDPHQWHSDUDD
Microvette® CB 200 VS.
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/DQFHWDGHVHJXUDQ×DH6DIHW\+HHO®

Minivette® POCT e Multivette® 600
Minivette® POCT

Lanceta de segurança

A Minivette®32&7IRLGHVHQYROYLGDHVSHFLıFDPHQWHSDUDWHVWHVŗSRLQWRIFDUHŘ 32&7 $VXDFDUDFWHUìVWLFD
HVSHFLDOVÊRRVSHTXHQRVYROXPHVGHıQLGRVGD0LQLYHWWH®32&7TXHVÊRXWLOL]DGRVSDUDFROKHUHGLVSHQVDU
GLUHWDPHQWHDPRVWUDVWRWDLVGHVDQJXH FDSLODU SDUDWHVWHVQRŗSRLQWRIFDUHŘ3RUWDQWRVDWLVID]DVH[LJÝQFLDV
GHUHDOL]DUXPGLDJQĂVWLFRGHODERUDWĂULR32&7VLPSOHVHGHHOHYDGDTXDOLGDGH

Para uma punção segura, confortável e suave
$ODQFHWDGHVHJXUDQ×DJDUDQWHDPÈ[LPDVHJXUDQ×DSDUDRSDFLHQWHHRXWLOL]DGRU$DJXOKDRXD
OÉPLQDHVWÊRVHPSUHVHJXUDPHQWHORFDOL]DGDVQRFRUSRGDODQFHWDDQWHVHGHSRLVGDXWLOL]D×ÊR
HYLWDQGROHVĄHVSHODSLFDGDGDDJXOKDHFRQWDPLQD×ÊRFUX]DGD$UHXWLOL]D×ÊRHVWÈGHVFDUWDGD

• Distribuição direta e precisa de pequenos volumes
WH
• 7UDQVIHUÝQFLDOLYUHGHJRWHMDPHQWRSDUDXPFDUWÊRGHWHVWH

0DQXVHDPHQWRGHIÈFLOXWLOL]D×ÊRHFRQIRUWRSDUDRGRHQWH

ƐOb
bƐO
• *UDQGHGLYHUVLGDGHGHYROXPHVbƐObƐObƐObƐObƐO

2VLVWHPDGHSUÜWHQVÊRWRUQDDVLPSOHVHGHIÈFLOGHXWLOL]D×ÊR2ERWÊRGHSUHVVÊRHVWÈSURWHJLGR
RTXHHYLWDRULVFRGHOLEHUWD×ÊRLQDGYHUWLGDHLQDWLYD×ÊRGD/DQFHWDGHVHJXUDQ×D$VXSHUIìFLHSODQD
HHVWULDGDID]FRPTXHD/DQFHWDGHVHJXUDQ×DVHMDFRQIRUWÈYHOGHVHJXUDUSHUPLWLQGRXPDSXQ×ÊR
SUHFLVDGHYLGRÇSHTXHQDÈUHDGHFRQWDWRxSURSRUFLRQDGRDRVSDFLHQWHXPEHQHIìFLRSDUWLFXODUSHODV
V
OÉPLQDVVLOLFRQL]DGDVXOWUDDıDGDVEHPFRPRDVDJXOOKDVVOLFRQL]DGDVWULIDFHWDGDVDVVHJXUDQGRXPD
EDL[DVHQVD×ÊRGHGRU$SURIXQGLGDGHGHSHQHWUD×ÊRPìQLPDGDODQFHWDGHVHJXUDQ×DSUHYLQHOHVĄHV
ósseas.

• 'LVSRQìYHOHPSUHSDUD×ĄHV1HXWUR+HSDULQD('7$

Manusenamento – Minivette® POCT
T
1

2

Manuseamento – Lanceta de segurança
PARAR

3a

3b

Colheita de sangue capilar e venoso num só sistema
Multivette® 600

6DIHW\+HHO® - Lanceta de incisão

2VLVWHPDĲH[ìYHOGHFROKHLWDGHVDQJXH0XOWLYHWWH®WDQWRSRGHVHUXWLOL]DGRSDUDDFROKHLWD
WD
de sangue capilar ou de sangue venoso.
Para a colheita simples de sangue venoso, é aplicada uma agulha Luer sobre o tubo capilar
da Multivette®. Um formato especial permite um enchimento automático do tubo interior,
exclusivamente através da pressão venosa.

Para uma excelente punção do calcanhar em prematuros e recém-nascidos

$FROKHLWDGHVDQJXHFDSLODUÜIHLWDGHDFRUGRFRPRSULQFìSLRŗHQGWRHQGŘŘ2WXERFDSLODU
HVSHFLDOSHUPLWHXPDDVSLUD×ÊRGHbƐOGHVDQJXHFDSLODU
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$WUDMHWĂULDGHFRUWHVHPLFLUFXODUGDODQFHWDGHLQFLVÊR6DIHW\+HHO®SHUPLWHTXHDVHQVD×ÊRGHGRUVHMD
VLJQLıFDWLYDPHQWHUHGX]LGDHTXHDFROKHLWDGHVDQJXHVHMDRWLPL]DGD$OÜPGLVVRDIRUPD×ÊRGHKHPDWRPDV
ÜQHXWUDOL]DGD

0DQXVHDPHQWRş6DIHW\+HHO®

33

Eliminação, sistemas de envio e transporte, manuseamento de amostras

Eliminação, envio e transporte de amostras

Resumo do programa de acessórios

Mala de transporte e caixa de envio
As malas de transporte e caixas de envio são ideais para o transporte seguro de
substâncias biológicas da categoria B da classe de substâncias UN3373, de acordo
FRPDUHJXODPHQWD×ÊRGHHPEDODJHQV3$PDODGHWUDQVSRUWHHVWÈGLVSRQìYHO
com uma abertura ampla ou saco plástico com fecho de Clip. A caixa de correio
IRUQHFHDSURWH×ÊRLGHDOSDUDRVWXERVLQWHUQRVHÜFDSD]GHDFRPRGDU
contentores de envio e frascos de diferentes dimensões.
(VWÈGLVSRQìYHOHPWUÝVWDPDQKRV

Além dos nossos sistemas de
colheita de sangue, a Sarstedt
também oferece soluções para
UDFLRQDOL]D×ÊRGRSURFHVVR
de colheita de sangue por
PHLRGHDUPD]HQDPHQWR
e eliminação. Esta gama
é complementada com
produtos de manuseamento,
processamento,
DUPD]HQDPHQWRHHQYLRGH
amostras.
Para mais informações, solicite
as nossas brochuras especiais.

Suporte S-Monovette®
O suporte remove universal com e sem uma pega
ÜSHUIHLWRSDUDDUPD]HQDPHQWRGHDPRVWUDVFRP
economia de espaço e para processos de automação
em sistemas de distribuição de amostras. As
GLIHUHQWHVFRUHVRIHUHFHPDRS×ÊRGHLQWURGX]LU
FĂGLJRVGHFRUHVSDUDDORJìVWLFDODERUDWRULDO

Contentores para corto-perfurantes Multi-Safe
Os contentores para corto-perfurantes Multi-Safe garantem
DHOLPLQD×ÊRVHJXUDHVLPSOHVGHREMHWRVSRQWLDJXGRV
DıDGRVHSHULJRVRVGRVHWRUGHDPEXODWĂULRHKRVSLWDODU

Tubos com fundo falso
Tu
A Sarstedt
S
oferece tubos com fundo falso em vários diâmetros e volumes,
feitos à medida para automação laboratorial.
feit

Tabuleiro de segurança

Tampas
Ta

2SUÈWLFRWDEXOHLURGHVHJXUDQ×DSHUPLWHRUJDQL]DU
perfeitamente todo o processo de colheita de sangue.
O aprovisionamento preciso permite uma operação
VLPSOLıFDGD27DEXOHLURGHVHJXUDQ×DFRQWÜPWRGRVRV
componentes necessários para a colheita de sangue,
desde o suporte S-Monovette® até ao contentor para
corto-perfurantes Multi-Safe.

Uma vasta gama de tampas de rosca e tampas para os vários diâmetros
HVWÊRGLVSRQìYHLVSDUDYROWDUDIHFKDURVWXERVSULPÈULRVRXFRPRSURWH×ÊR
contra evaporação.

Para mais informações, solicite as nossas brochuras especiais.
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(VWHGRFXPHQWRFRQWÜPLQIRUPD×ĄHVVREUHSURGXWRVTXHSRGHPQÊRHVWDUGLVSRQìYHLVHPWRGRVRVSDìVHV

0RGLıFD×ĄHVWÜFQLFDVUHVHUYDGDV

Se tiver alguma questão,
teremos todo o gosto
em esclarecer!

SARSTEDT S.A.
6LQWUD%XVLQHVV3DUN(GLIìFLR
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA
7HO 
)D[ 
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com

